
 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 19 augustus 2022 

 

We gaan weer beginnen!! 
De zomervakantie is bijna afgelopen. Nog heel even en dan gaan de schooldeuren 

weer open. Afgelopen week hebben de leerkrachten alles weer op zijn plek gezet 

en zijn de klassen weer ingericht. Hebben jullie genoten van de vrije dagen? De 

warmte was er zeker. Ik hoop dat jullie genoeg energie hebben om weer een jaar 

aan de slag te gaan. Misschien is dit het eerste jaar op deze school. Welkom! Geniet 

van alles wat we als school jullie kunnen bieden. Het kan ook zijn dat dit het laatste 

jaar is omdat groep 8 is bereikt. Dan snap ik dat de kinderen zin hebben in kamp, 

musical en meer. Laten we dit jaar ook weer beginnen met de Zegen van onze 

hemelse Vader. Zonder Hem kunnen we niet leven.  

 

Namens het team, 

Mattheo Pijnacker Hordijk  

 Schooljaar 22-23 

We heten juf Tjitske (1/2b) en meester Gert (5) welkom. 

In het komende schooljaar staat een leuke feestweek in september 

ons te wachten. De Morgenster bestaat namelijk 25 jaar. (Beide 

locaties bestaan al langer). 

Daarna gaan we als school ons meer richten op de toekomst en 

zullen we intensiever met de Petraschool gaan samenwerken. 

Komend jaar vooral op het gebied van visie. Ook hopen we  

begin 2023 te beginnen met de eerste schetsen voor het te 

vormen IKC, samen met de Petraschool, PZS de Kikkerhof en een deel van SKN. In 

het IKC zullen we als een school verder gaan. Daarom zullen we in het najaar 

starten met een verkiezing voor een nieuwe naam. 

 Overblijfouders gezocht! 

Voor het nieuwe jaar blijven we op zoek naar ouders die een keer in de week of in 

een lagere frequentie ons kunnen ondersteunen bij het overblijven.  

Ook nieuwe ouders nodigen we van harte uit.  

Het bestaat uit het eten met de groep en pleinwacht.  

Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.  

Meer informatie? Mail naar Ariët.  

 

Agenda 

 

Maandag 22 augustus  

08.30 uur  

1e schooldag. 

Maandag 29 augustus 

1e zwemles  

Start leerorkest bovenbouw 

 

Ma 5 -vr 9 sept. 

Kennismakingsgesprekken 

Vrijdag 9 september 

Sterjournaal 2 

 

Groep 1-4 

Lijsterbesweg 4 

8072 XV Nunspeet 

0341 - 25 31 26 

Groep 5-8 

Frans Huismansstraat 20 

8072 HH Nunspeet 

0341 - 25 12 21 

www.morgenster.net 

morgenster@cnsnunspeet.nl 

https://petraschool.net/
https://spcpnunspeet.nl/locaties/de-kikkerhof/
https://kindcentrumnunspeet.nl/
mailto:arietvisch@cnsnunspeet.nl?subject=Interesse%20overblijven%20Morgenster%20
http://www.morgenster.net/
mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl


 

 

 

 

 

 Ouderraadsleden gezocht! 

In de zomer helemaal tot rust gekomen en zin in iets nieuws?  

De ouderraad verzorgt en ondersteunt de school bij activiteiten en acties. 

We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen met: 

Het 25-jarige bestaan van de school, Sinterklaasfeest, korfbal en voetbaltoernooi, 

verkoopacties voor school, afscheidsavond groep 8 en tal van kleine school 

activiteiten.  

Een aantal keren paar jaar komen wij bij elkaar om te vergaderen. 

Voor meer informatie kunt u een hier een mail sturen. 

Vriendelijke Groeten, 

Ouderraad de Morgenster 

 Taalklassen 

Waar we in mei begonnen met een Oekraïense klas met ±20 kinderen, 

start CNS na de zomer met 2 taalklassen voor deze kinderen. Inmiddels 

zijn het zo’n 30 kinderen. Twee Oekraïense juffen zullen een deel van 

de les geven net als twee Nederlandse juffen; Juf Gerlinda en juf 

Diane. Deze groepen zullen geen onderdeel zijn van de Morgenster 

maar wel worden gehuisvest in onze school.  

 Zendingsgeld  

Vlak voor de zomer heeft de OR een verjaardagsgift van €50,- overgemaakt naar 

ons sponsor kind van Compassion. Dat kon door de mooie opbrengst van de 

Tulpenbollenactie.  

 

Komend jaar zullen we geen zendingsgeld meer ophalen. 

Wel willen we 2x per jaar een actie week houden om dan iets te doen voor onze 

naasten.  

 

 Parro 

Afgelopen jaar hebben we de functionaliteit van Parro uitgebreid.  

Parro is de app waarmee we als school graag met jullie communiceren.  

Het betalen van het schoolreisje, ouderbijdrage en kamp kan via de schoolkassa in 

Parro. U krijgt daar vanzelf een melding van in het najaar.  

Daardoor zien we dat de betalingen vlot zijn gedaan. Dank daarvoor.  

In de agenda zullen alle items terug te vinden zijn die voor jullie belangrijk zijn.  

 

 Zwemles 

Groep 5 begint pas in de 2e week met schoolzwemmen.  

 

 De school gaat weer beginnen dus….. 

Vinden we het fijn als de kinderen zoveel mogelijk lopend komen 

Of anders met de fiets. Als het echt niet anders kan dan met de auto.  

Zo houden we het veilig voor iedereen! 

  

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
mailto:ouderraadmorgenster@gmail.com?subject=interesse%20ouderraad
https://talk.parro.com/

